شناخت

 :به طور ساده ،شناخت را می توان به عنوان فرآیندها یا جریانهایی که به کمک آنها یادگیری،

یادآوری و تفکر صورت می پذیرد ،تعریف کرد .به طور دقیق تر" ،شناخت به فرآیند های درونی ذهنی و راه
هایی که ما به وسیله ی آنها اطالعات را مورد توجه قرار می دهیم ،آنها را درک می کنیم و به رمز در می آوریم
و در حافظه ذخیره میسازیم ،و هر وقت نیاز داشته باشیم آنها را از حافظه فرا میخوانیم و مورد استفاده قرار می
دهیم گفته می شود"(بایلر و اسنومن ،3991،ص .)193به بیان دیگر ،شناخت یعنی دانستن و وقتی میگوییم
شناخت جهان هستی منظورمان دانستن جهان هستی است.

فراشناخت  :فراشناخت به شناخت شناخت یا دانستن درباره دانستن گفته میشود .به طور
دقیقتر" ،فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره چگونگی یادگیری خودش(اسالوین.)6332 ،
میتوان این چنین نیز بیان نمود که فر اشناخت ،به شناخت شناخت ،یا دانستن درباره دانستن،
گفته میشود .سیف بیان میکند که به طوردقیق تر "،فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره
چگونگی یادگیری خودش" (اسالوین،6332 ،ص.)396
دانش فراشناختی ،شامل سه نوع دانش است:
 دانش یادگیرنده ،مانند آگاهی از عالقهها ،عادتهای مطالعه ،هدفها ،و نقاط قوت و ضعف خودش

 دانش مربوط به تکلیف یا موضوع یادگیری ،مانند اطالعات مربوط به سطح دشواری موضوع یادگیری و
مقدار کوشش مورد نیاز برای یادگیری آن
 دانش مربوط به راهبردهای رهیافتی و چگونگی استفاده درست از آنها
اصطالح دیگری که در کنار فراشناخت به کار میرود ،فرایادگیری 1است .فرایادگیری به تسلط یادگیرندگان بر

آنچه در حال یادگیری اش هستند گفته میشود.
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سیف ،در رابطه با تفاوت فراشناخت و فرایادگیری سخنان مک گیلکریست  ،مایرز و رید ،)6332( 2را یادآور
میشود .این صاحب نظران ،فرایادگیری را کلیتر از فراشناخت دانسته و در این باره گفتهاند "فراشناخت به
آگاهی فرد از فرآیندهای فکری و کنترل وی بر آن فرآیند ها گفته میشود ،اما فرایادگیری شامل آگاهی از
هدفها ،عواطف ،روابط اجتماعی و بافت یادگیری است .فرآیندهای اجتماعی و هیجان یا عاطفه مورد اشاره در
این جا گسترده تر از صرفا "تفکر درباره تفکر" یا فراشناخت است .راهبردهای شناختی ،راهبردهای راههای
یادگیری هستند .در قیاس با آنها ،راههای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و
کنترل و هدایت آنها .سیف آورده است که فالول ( ،)39 9در مقایسه این دو نوع راهبرد با یکدیگر ،گفته
است یادگیرندگان ماهر راهبردهای شناختی را به خدمت میگیرند تا به پیشرفت شناختی دست یابند و از
راهبردهای فراشناختی استفاده میکنند تا بر آن پیشرفت ،نظارت و کنترل داشته باشند .سیف همچنین اضافه
میکند که نیتکو ( ،)6333در رابطه با راهبردهای شناختی و فرا شناختی مطالب زیر را بیان کرده است:
"یکی از زمینه های گسترده تفکر در سالهای اخیر از سوی پژوهشگران و متخصصان برنامه ریزی درسی بسیار
مورد توجه قرار گرفته  ،توانایی دانشآموزان در نظارت و کنترل تفکر خودشان در ارتباط با تکالیف شناختی
است .نظارت و کنترل فرآیندهای شناختی شخص توسط خودش مهارتهای پیچیده ای هستند .مجموعه چنین
مهارت هایی را مهارتهای فراشناختی می نامند".
مهمترین ویژگی دانش فراشناختی این است که یادگیرنده را قادر میسازد تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری
خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را تشخیص دهد.
گارنر ،)3993( 9برای روشن ساختن تمایز بین راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی مثال زیر را ذکر
کرده است :فرض کنید دانش آموزی قرار است در آینده نزدیک در امتحان درس تاریخ شرکت کند .برای آماده
شدن به منظور شرکت در این امتحان ،کتاب درسی خود را که قبالً در طول ثلث یا ترم تحصیلی مطالعه کرده،
باز خوانی می کند و در باره نکات مهم کتاب ،برای مرور کردن در شب امتحان ،یادداشت تهیه مینماید.
بازخوانی مطالب کتاب درسی و یادداشت برداری  ،دو نوع راهبرد شناختی هستند .زیرا دانش آموز از طریق آنها
اطالعات مربوط به درس تاریخ را میآموزد و به حافظه میسپارد .حال اگر دانش آموز مورد نظر ما ،پس از
خواندن و یادداشت برداری ،بکوشد تا با جواب دادن به سوالهای آخر فصلهای کتاب آموخته های خود را
ارزشیابی کند ،این ارزشیابی شخصی یک راهبرد فراشناختی به حساب میآید.
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اگر نتیجه این ارزشیابی نشان دهد که دانش آموز برای امتحان درس ،آمادگی کامل را کسب نکرده است همان
راهبردهای شناختی یا راهبردهای شناختی دیگری را بکار خواهد بست تا اینکه باالخره اطالعات الزم را درباره
کتاب کسب نماید.
سخن هولت ،)39 6( 33در کتاب روانشناسی پرورشی نوین ،این چنین آمده است که" :ممکن است دانش آموز
خوب کسی باشد که میگوید من نفهمیدم ،زیرا او دائما بر میزان درک و فهم خود نظارت دارد .دانش آموز
ضعیف کسی است که از میزان درک و فهم خود ،آگاه نیست و غالباً نمی داند که میفهمد یا نمیفهمد .در
نتیجه ،مسئله این نیست که از یادگیرندگان بخواهیم آنچه را که نمی دانند از ما بپرسند ،بلکه مسئله این است
که آنان را از تفاوت بین آنچه میدانند و آنچه نمیدانند آگاه سازیم"
سیف ،علی اکبر  : )8811( .روان شناسی پرورشی نوین ،روان شناسی
یادگیری و آموزش ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات دوران
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